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Nettoomsætningen steg med 33% til 97 mio. kr. i 1. kvartal mod 73 mio. kr. i 1. kvartal 2020
Driftsoverskud før renter og skat blev fordoblet til 38 mio. kr. mod 18 mio. kr. i 1. kvartal 2020
EBITDA ekskl. husleje i Valby bliver fordoblet til 43 mio. kr. mod 20 mio. kr. i 1. kvartal 2020
Antallet af nyindrykkede jobannoncer blev halveret i marts 2020, men er steget kraftigt siden
vaccinerne blev annonceret i november og lå i starten af maj på 140% af niveauet før krisen
• Jobmarkedet er dermed ikke bare kommet tilbage, det ligger højere end før krisen og på det
højeste niveau siden finanskrisen, og det ser mere og mere ud til at stigningen vil fortsætte
• Jobindex opjusterer derfor igen forventningerne til en nettoomsætning i niveauet 360 mio. kr.
og et driftsoverskud i niveauet 110 mio. kr. for hele 2021 mod tidligere forventet omsætning i
niveauet 340 mio. kr. og et overskud i niveauet 100 mio. kr., men usikkerheden er stadig stor
Jobannoncemarkedet er kommet kraftigt tilbage og har i marts og april måned ligget på ca. 130%
af niveauet før krisen. Genåbningen har haft en positiv effekt på økonomien, og arbejdsgiverne er
begyndt at ansætte igen. Der er bl.a. stor efterspørgsel efter sælgere, og det tyder på, at firmaerne
er begyndt at forberede sig på vækst. Det ligner starten på en periode med vækst på jobmarkedet.
Nettoomsætningen steg med 33% til 97 mio. kr., det højeste niveau nogensinde, mod 73 mio. kr. i
1. kvartal 2021. Driftsoverskuddet før renter og skat blev på 38 mio. kr., en fordobling i forhold til
18 mio. kr. i 1. kvartal 2020. Vi har ændret regnskabspraksis for at følge IFRS, så huslejeudgifterne
ikke længere indgår i EBITDA. EBITDA ekskl. huslejeudgifter blev således på hele 43 mio. kr. mod
20 mio. kr. i 1. kvartal 2020. Den stigende omsætning slår således kraftigt igennem på bundlinjen.
Vi forventer dog også stigende omkostninger resten af året. Vi har ansat 45 medarbejdere siden
november, og vi forventer at det vil fortsætte. Vi vil fordoble vores markedsføringsbudget for 2021,
og vi forventer stigende personaleomkostninger når alle medarbejder kommer tilbage på kontoret.
Vi hæver derfor forventningerne for hele 2021 til en nettoomsætning i niveauet 360 mio. kr. og et
driftsoverskud i niveauet 110 mio. kr. mod tidligere forventet niveauet 340 mio. kr. og 100 mio. kr.
Jobindex og StepStone
Jobindex’ annonceprodukter nåede en omsætning på 73 mio. kr. i 1. kvartal 2021 mod 55 mio. kr.
i 1. kvartal 2020. Rekrutteringsprodukter omsatte for 7,1 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
StepStone og de internationale annoncer omsatte for 1,5 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
Driftsoverskuddet før renter og skat blev på 34 mio. kr. mod 18 mio. kr. i 1. kvartal 2020. De fleste
har arbejdet hjemme det meste af 1. kvartal, men vi er langsomt ved at vende tilbage på arbejde.
Og vi glæder os til, at vi forhåbentligt snart kan komme tilbage til en mere normal hverdag igen.
Computerworld og it-jobbank
Computerworld havde en omsætning på 9,9 mio. kr. i 1. kvartal mod 5,8 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
Computerworld Premium med betalte abonnementsnyheder er en stor succes, og det er lykkedes
at gøre forretningen mere digital og indrette et nyt videostudie og afvikle virtuelle videokonferencer
i stedet for fysiske konferencer. IDG Direct booker også virtuelle møder i stedet for fysiske møder.
It-jobbank omsatte for 5,6 mio. kr. i 1. kvartal mod 4,1 mio. kr. i 1. kvartal 2020. Computerworld og
it-jobbank havde i alt et driftsoverskud på 4,1 mio. kr. i 1. kvartal mod 0,5 mio. kr. i 1. kvartal 2020.

Hovedtal
Resultatopgørelse

1. kvartal
2021
92.329 t.kr.
96.681 t.kr.
43.009 t.kr.
38.346 t.kr.
34 kr.
900.000

Faktureret omsætning
Nettoomsætning
EBITDA ekskl. særlige poster
Overskud før renter og skat
Resultat pr. aktie
Antal udestående aktier

Balance
Aktiver i alt
Egenkapital ekskl. udbytte
Likvider, værdipapirer, bankgæld

Pengestrømsopgørelse
Likvider og værdipapirer primo
Driftens pengestrømme
Investeringernes pengestrømme
Finansieringens pengestrømme
Likvider og værdipapirer ultimo

Egenkapitalopgørelse
Egenkapital primo ekskl. udbytte
Periodens resultat efter skat
Egenkapital ultimo ekskl. udbytte

1. kvartal Vækst
2020
74.452 t.kr.
24%
72.725 t.kr.
33%
20.248 t.kr. 112%
18.135 t.kr. 111%
15 kr. 122%
900.000
0%

31. marts
Ultimo Vækst
2021
2020
370.493 t.kr. 364.803 t.kr.
2%
47.289 t.kr. 16.959 t.kr. 179%
148.548 t.kr. 105.910 t.kr.
40%

1. kvartal
1. kvartal Vækst
2021
2020
105.913 t.kr. 101.008 t.kr.
5%
43.689 t.kr. 34.861 t.kr.
25%
976 t.kr. -11.044 t.kr. -109%
-2.027 t.kr.
0 t.kr.
148.548 t.kr. 124.826 t.kr.
19%

1. kvartal
2021
16.960 t.kr.
30.329 t.kr.
47.289 t.kr.

1. kvartal Vækst
2020
84.236 t.kr.
-80%
13.684 t.kr. 122%
97.920 t.kr.
-52%

Tallene er ikke reviderede. EBITDA er ekskl. afskrivninger og huslejeudgifter til lejekontrakten i Valby.
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33% vækst i Jobindex koncernen
fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021
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Figur 1: Jobindex koncernens nettoomsætning fordelt på brands 2014-2021

Tema: Jobindex hæver forventningerne
Jobindex oplevede en halvering i antallet af jobannoncer da Corona-krisen ramte i marts 2020, og
antallet faldt til samme niveau som da finanskrisen var værst. Derefter steg antallet af jobannoncer,
men da hjælpepakker udløb i august måned, lå niveauet på ca. 80% af niveauet før Corona-krisen.
Men da de nye vacciner blev annonceret i november, begyndte antallet af jobannoncer for alvor at
stige, og på nær et tilbagefald i januar er jobmarkedet gået støt fremad. I marts og april lå antallet
af jobannoncer på Jobindex på ca. 130% af niveauet før krisen, men i starten af maj er antallet af
jobannoncer steget til et niveau, der svarer til 140-150% af niveauet før Corona-krisen. Uge 18 har
således været den travleste uge i firmaets 25-årige historie med over 3000 betalte profilannoncer,
og de tre dage før Kr. Himmelfartsdag har alle været blandt de 10 travleste dage i firmaets historie.
Derfor hæver vi endnu en gang forventninger for hele 2021 til en omsætning i niveauet 360 mio. kr.
og et overskud før skat i niveauet 110 mio. kr. Det forudsætter, at jobmarkedet resten af året ligger
på et niveau svarende til ca. 120% af niveauet før krisen. Vi forventer også stigende omkostninger
til flere medarbejdere, øget markedsføring og personaleomkostninger når medarbejderne kommer
tilbage på arbejde. Nationalbanken, regeringen og Det Økonomiske Råd forventer at væksten først
kommer tilbage til efteråret. Men vores tal tyder på, at opsvinget på jobmarkedet allerede er i fuld
gang. Sidst der var så stor forskel på vores tal og de officielle prognoser var i efteråret 2008, hvor
politikerne snakkede om mangel på arbejdskraft samtidig med at jobannoncetallene styrtdykkede.
Lidt om grafen: Til brug for vores interne ressourceplanlægning har vi lavet et system, der dag for
dag estimerer det forventede antal jobannoncer ved hjælp af en multi-dimensionel regressionsmodel med 150 parametre. Det fungerer som en slags sæsonkorrektion, men bare på dagsbasis i
stedet for månedsbasis. Så modellen korrigerer for sæsonudsving, månedsudsving, ugeudsving,
dagsudsving, påske og særlige feriedage som f.eks. efterårsferien. Vi har under hele krisen sendt
daglige jobannoncetal til Nationalbanken, der har sendt dem videre til bl.a. Finansministeriet og
Erhvervsministeriet, hvor tallene bliver brugt til at følge effekten af Corona-krisen på jobmarkedet.
Under krisen har de normale statistikker været for langsomme til at følge udviklingen i økonomien,
og politikere og økonomer har derfor brugt alternative statistikker som vores til at følge udviklingen.
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Figur 2: Antal nyindrykkede betalte jobannoncer på Jobindex i forhold til det forventede antal annoncer

Google for Jobs
Efter 3 år har Google i april lanceret Google for Jobs i Danmark. Google for Jobs samler job fra
flere forskellige jobsites ligesom Jobindex har gjort i 25 år, og er en direkte trussel mod Jobindex.
Jobindex har lanceret en række faciliteter for at imødegå Google for Jobs, bl.a. evalueringer og
QuickApply mobilansøgninger. Jobindex har også sammen med 164 andre sites klaget til EU over
Google. Google har tidligere fået en bøde på 18 mia. kr. for at misbruge sin dominerende stilling i
forbindelse med lanceringen af Google Shopping tjenesten, der minder meget om Google for Jobs.

Figur 3: Skærmbilleder fra Google for Jobs i Danmark, hvor jobannoncerne vises direkte hos Google

Aktiekapital og aktionærforhold
Aktier for bestyrelse, direktion og rådgivere pr. 31. marts 2021 samt køb og salg i kvartalet.
Aktionær
danielsen.com aps
Nuværende medarbejdere
Tidligere medarbejdere
Adm. direktør Kaare Danielsen
Økonomidirektør Ulla Pedersen
Bestyrelsesformand Ole Timm
Marketingdirektør Berit Egholm
IT-direktør Klaus Skelbæk Madsen
Rekrutteringsdirektør Thomas Dahlgaard
Advokat Michael Vilhelm Nielsen
Salgsdirektør Troels Engstrøm Nielsen
Bestyrelsesmedlem Charlotte Theisen
Bestyrelsesmedlem Christian Kurt Nielsen
Certified Adviser Clearwater International K/S
Øvrige aktionærer

Aktier ultimo
831.892 stk.
25.399 stk.
8.845 stk.
440 stk.
230 stk.
200 stk.
165 stk.
100 stk.
70 stk.
40 stk.
20 stk.
0 stk.
0 stk.
0 stk.
32.599 stk.

Køb og Salg
-174 stk.
-422 stk.

+596 stk.

Ejerandel
92,43 %
2,82 %
0,98 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,62 %

Selskabet har ikke egne aktier. Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer, warrants el.lign.
Selskabet har 515 navnenoterede aktionærer den 31. marts, heraf 177 nuværende medarbejdere.
Jobindex forventer i juni måned at uddele medarbejderaktier, som kan sælges med det samme.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør
Kaare Danielsen
Jobindex A/S
Carl Jacobsens Vej 29-31
2500 Valby
Telefon: 2073 5010
E-mail: kd@jobindex.dk

Certified Adviser
Jakob Tolstrup Kristensen
Clearwater International K/S
Dalgas Avenue 48
8000 Århus C
Telefon: 7022 5033
E-mail: jakob.tolstrup@cwicf.com

Kvartalsrapport for 2. kvartal offentliggøres 24. august. Generalforsamling afholdes den 21. maj.

